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O IMC trabalha no desenvolvimento e regulação de mecanismos que aliam o crescimento econômico do
Acre com a conservação da floresta, contribuindo para a mitigação e a adaptação às mudanças climáticas.

Energias renováveis
Estudos mostram viabilidade para gerar energia no Acre a partir de biomassa
Gerar energia elétrica a partir de fontes
renováveis como a biomassa da mandioca
pode ser uma alternativa economicamente
viável para o Acre. Pelo menos é o que
apontam os resultados iniciais de três
estudos de casos realizados pelo Instituto
de Mudanças Climáticas (IMC) em parceria
com setores de clima e energia, o

WWF/Brasil e a Coppe – Instituto Alberto
Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa
de Engenharia, da Universidade Federal do
Rio de Janeiro (UFRJ). Confira:
http://www.agencia.ac.gov.br/acreavancaem-pesquisa-de-fontes-alternativas-deenergia-renovavel/

Campanha
Campanha combate a prática de queimadas rurais
Começou em setembro e segue até
novembro deste ano, no Acre, a
campanha “Sou agente do Clima e
da Floresta. Evite Queimadas!”. A
iniciativa é encampada pelo Instituto
de Mudanças Climáticas em

parceria com outros órgãos do
governo. Leia mais:
http://www.agencia.ac.gov.br/gover
no-lanca-campanha-deenfrentamentoa-pratica-dequeimadas-rurais/

Educação para o mundo
Assista ao vídeo da campanha Code
REDD e saiba qual a importância de
conservar as florestas para a vida no
planeta:

Seminário
Avanços e desaﬁos do ISA Carbono
Lideranças indígenas e comunitárias
uniram-se a gestores do governo do
Estado para discutir e avaliar as
ações do ISA Carbono, primeiro
programa do Sistema de Incentivos
aos Serviços Ambientais (SISA) do
Acre. O encontro foi realizado nos

dias 12 e 13 de setembro, em Rio
Branco. Confira:
http://www.agencia.ac.gov.br/riobranco-sedia-seminario-deavaliacao-do-programa-isacarbono/

Siga o IMC nas redes sociais

Expediente
Esta publicação tem periodicidade trimestral e é
de responsabilidade do Instituto de Mudanças
Climáticas do Acre (IMC).

www.imc.ac.gov.br
Endereço: Rua das Acácias, 279 - Bairro Distrito Industrial - Rio Branco/Acre CEP : 69920-175.
Telefones : + 55 (68) 3223-1933 e (68) 3223-9962 .

